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WPROWADZENIE



Aloe Vera
 Company
The 

W Forever szczycimy się tym, że jesteśmy 
największym na świecie plantatorem  
i wytwórcą produktów aloe vera. Każdy 
liść jest ręcznie zbierany i przetwarzany 
w ciągu kilku godzin, aby uzyskać jak 
najświeższy aloes, tak jak chciała natura  
– od rośliny, do produktu, dla Ciebie.

Od ponad 42 lat dbamy o zachowanie 
najwyższej czystości naszych produktów, 
jednocześnie eksplorując innowacyjne, 
przyszłościowe rozwiązania. Dziś 
znajdziesz nas na styku natury i nauki, 
gdzie skuteczne składniki i zdobycze 
technologiczne łączone są z czystym  
aloe vera, by wspierać jego, znane od 
wieków, dobroczynne działanie. 

Nasz biznes zasadza się na przekonaniu, 
że wszystko należy robić tak jak trzeba. 
Posiadamy własne zakłady i kanały 
dystrybucji, dzięki czemu kontrolujemy 

koszty i jakość na każdym etapie procesu 
wytwórczego. Nasze produkty były 
pierwszymi, które otrzymały certyfikat 
Międzynarodowej Rady Naukowej  
ds. Aloesu za zawartość i czystość. 
Nigdy nie testujemy naszych produktów 
na zwierzętach, a wiele z nich nosi 
certyfikację koszerności i halal.

Jesteśmy pewni, że nasze produkty 
przypadną Ci do gustu i dlatego oferujemy 
klientom 30-dniową gwarancję zwrotu 
pieniędzy.

Miliony ludzie w ponad 160 krajach 
doświadczają korzystnego działania 
produktów Forever. Teraz Twoja kolej.

Więcej informacji o tym, jak 
powstają nasze produkty 
aloesowe znajdziesz na 
foreverliving.com

LOOK BETTER. FEEL BETTER.®
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aloe vera
Forever Aloe Vera Gel wytwarzany jest 
aseptycznie, bez dodatku substancji 
konserwujących. Zawarty w produkcie 
aloes działa stymulująco na metabolizm, 
powodując korzystny wpływ na procesy 
trawienne w naszym organizmie. 
Wspomaga także funkcjonowanie układu 
odpornościowego oraz dodaje energii  
i witalności.

Tak jak chciała natura.
+ Do 99.7% aloe vera z wnętrza liścia
+ Bez konserwantów
+ Bez dodatku cukru
+ Wysoka zawartość witaminy C
+ Bez aromatów

Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

NAPOJE
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FOREVER ALOE VERA GEL
Pierwszy produkt certyfikowany przez Międzynarodową 
Radę Naukową ds. Aloesu za czystość, nasz Forever 

Aloe Vera Gel zawiera 99,7% miąższu z wnętrza liścia, 
by wspierać układ trawienny i oczyszczanie organizmu. 
Pieczołowicie wydobywamy ręcznie wartościowy miąższ  
i przetwarzamy w procesie aseptycznym, byś mógł/mogła 
doświadczyć prawdziwej potęgi natury. 

  715 138,39 ZŁ  

  1 LITR | 13149 -.101                       

Przetwarzamy czysty miąższ z wnętrza liści 
w ciągu kilku godzin od zbioru, by każde 
opakowanie Forever Aloe Vera Gel było tak 
świeże jak tylko się da bez dodatku substancji 
konserwujących!

Czy wiesz, że?

Nowość! 
FOREVER ALOE VERA GEL MINI
Małe opakowanie też może zawierać dużo dobra, 
zwłaszcza jeśli chodzi o niezwykłe korzyści  
Forever Aloe Vera Gel. Teraz jest on dostępny także  
w kartonikach 330 ml. Dzięki nim łatwiej korzystać z tych 
samych dobrodziejstw 99,7% czystego miąższu z wnętrza 
liści aloe vera zarówno w domu, jak i w podróży.

  71612 553,54 ZŁ  

12 SZT. X 330 ML | 52586-.449                        

100%
TWORZYWA
PRZETWARZALNE

Aloes wspiera zdrowie
od wewnątrz.

6 WARSTW
OCHRONNEGO
TWORZYWA

Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

ULUBIONY 
FOREVER

5

In
fo

rm
at

or
 o

 p
ro

du
kt

ac
h 

20
20

/2
1



FOREVER ALOE BERRY NECTAR
Ten produkt to wszystkie dobrodziejstwa aloesu 
plus pyszny, słodszy smak, dzięki dodatkowi soku  
z żurawin i jabłek. Jest to doskonałe źródło  
witaminy C, która chroni komórki organizmu przed 
utlenianiem, korzystnie wpływa na układ nerwowy 
oraz zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia.  
90,7% miąższu z wnętrza liścia aloe vera oraz rześki 
smak żurawin i słodycz jabłek sprawiają, że Forever 

Aloe Berry Nectar jest bardzo chętnie wybieranym 
napojem.

  734 138,39 ZŁ  

  1 LITR | 13149 -.101                       

Nowość! 
FOREVER ALOE BERRY NECTAR MINI
Teraz masz dodatkową możliwość, by cieszyć się 
smakiem Forever Aloe Berry Nectar  
– w mniejszym kartoniku 330 ml łatwiej zabrać go  
w każdą podróż. To te same dobrodziejstwa miąższu 
z wnętrza liści aloe vera w poręcznym opakowaniu. 
Tak jak jego większy odpowiednik, również 
ten kartonik wykonany jest z tworzyw w 100% 
nadających się do recyklingu. 

  73512 553,54 ZŁ  

  12 SZT. X 330 ML | 52586-.449                      

szczyptę
słodyczy...
Dodaj

DRINKS

Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

NAPOJE
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FOREVER ALOE PEACHES
Nie musisz już czekać do lata, by cieszyć się 
pysznym smakiem dojrzałych w słońcu brzoskwiń! 
Forever Aloe Peaches, z 84,5% aloesu z wnętrza 
liścia, to kolejne źródło aloe vera w poręcznej formie 
napoju o pysznym, słodkim smaku brzoskwiń.

  777 138,39 ZŁ  

  1 LITR | 13149 -.101                       

Nowość! 
FOREVER ALOE PEACHES MINI
Zabierz ze sobą aromat dojrzałych w słońcu 
brzoskwiń, dokądkolwiek jedziesz z nowym 
opakowaniem Forever Aloe Peaches 330 ml. Mały 
kartonik mieści mnóstwo aromatu i substancji 
odżywczych. Dzięki niemu nie musisz wychodzić  
z domu bez aloesu.

  77812 553,54 ZŁ  

 12 SZT. X 330 ML | 52586-.449 

Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
7
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Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Ugaś
FAB FOREVER ACTIVE BOOST
Zachowaj moc i energię z Forever FAB. Ten pyszny napój to szybki, 
odświeżający sposób na zachowanie energii przez cały dzień. Zawiera 
guaranę oraz witaminy B6, B12, niacynę i kwas pantotenowy, które 
zmniejszają uczucie zmęczenia i znużenia oraz przyczyniają się do 
utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Dodaj sobie 
sił do działania w pracy, na siłowni i zawsze, gdy tego potrzebujesz.

  321  207,47 ZŁ  

12 SZT. X 250 ML | 19710-.156

FAB X FOREVER ACTIVE BOOST
FAB X Forever Active Boost zapewnia witaminy oraz wyśmienity smak 
bez kalorii, cukru i węglowodanów. To doskonały, poręczny napój, 
gdy potrzebujesz czegoś, co cię odświeży i doda energii. Guarana 
przyczynia się do natychmiastowych efektów energetyzujących, 
natomiast źródłem długofalowej energii jest mieszanka składająca się  
z ekstraktu z żeń-szenia oraz witamin.

  440  207,47 ZŁ  

12 SZT. X 250 ML | 19710-.156

NAPOJE
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Ugaś
FOREVER FREEDOM
Forever Freedom dostarcza 1500 mg siarczanu glukozaminy,
1200 mg siarczanu chondroityny – substancji, które występują
w chrząstkach stawowych – plus 750 mg MSM w dziennej
porcji 120 ml. Ten pyszny napój o smaku pomarańczowym
jest doskonały dla wszystkich osób, które pragną zachować
sprawność ruchową. Zawiera skorupiaki.

  196  189,10 ZŁ  

1 LITR | 17964-.138

FOREVER POMESTEEN POWER
Napój Forever Pomesteen Power o wyśmienitym smaku jest 
niepowtarzalną mieszanką soków i ekstraktów, wśród których
znajdują się granaty, gruszki, mangostan, maliny, jagody, jeżyny
i pestki winogron. Zawarta w produkcie witamina C pomaga
w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz 
zwiększa przyswajanie żelaza. Jest antyoksydantem, więc chroni 
komórki przed stresem oksydacyjnym. Ponadto przyczynia się do 
zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.

  262  120,35 ZŁ  

473 ML | 11434-.106

ALOE BLOSSOM HERBAL TEA
Po prostu fantastyczna herbatka ziołowa. Doprawiona idealną
ilością kwiatów aloesu, urzeka subtelnym smakiem cynamonu,
imbiru, pachnących goździków, kojącego ziela angielskiego,
ostrej skórki pomarańczowej, kardamonu, kopru włoskiego,
rumianku, liści jeżyn i gurmaru. Nie zawiera kofeiny i ma zero
kalorii.

 200  81,76 ZŁ  

25 POJEDYNCZO PAKOWANYCH SASZETEK | 7766-.070

pragnienie

ULUBIONY 
FOREVER
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pyszności
Złote

FOREVER BEE HONEY
Miód od wielu stuleci cieszy się opinią cennego naturalnego 
pokarmu – jest prawdziwą skarbnicą energii. Miód pszczeli 
Forever to pyszny i słodki przysmak wprost od pszczół, który 
stanowi niebywałe źródło szybkiej energii na każdą okazję! 
Świetnie osłodzi Aloe Blossom Herbal Tea! 

 207 76,06 ZŁ 

500 G | 7230-.067

JEDNA ŁYŻKA
MIODU MA OKOŁO
70 KALORII
I NIE ZAWIERA
TŁUSZCZU ANI
KONSERWANTÓW

Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
10
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SUPLEMENT DIETY  

FOREVER BEE POLLEN
Pyłek uznawany jest za jeden z najdosko-
nalszych pszczelich pokarmów. Wspiera 
zdrowie, korzystnie wpływając na pracę 
serca i pomagając utrzymać prawidłowy 
poziom cholesterolu oraz lipidów we krwi. 
Ma właściwości antyoksydacyjne i wspie-
ra działanie układu odpornościowego.

 026                                                           71,22 ZŁ  

100 TABLETEK | 6768-.061

SUPLEMENT DIETY  

FOREVER BEE PROPOLIS
Propolis, czyli kit pszczeli, to substancja 
ochronna zbierana i wykorzystywana 
przez pszczoły do zachowania czystości 
ula. Ze względu na swoje właściwości, 
był wykorzystywany już w starożytności. 
Korzystali z niego Egipcjanie, Grecy,  
Asyryjczycy i Rzymianie. Forever Bee  
Propolis jest zbierany w rejonach nieza-
nieczyszczonych i wzbogacony mlecz-
kiem pszczelim. Zawiera soję.

 027                                                        148,35 ZŁ  

60 TABLETEK | 14093-.127

pyszności
SUPLEMENT DIETY  

FOREVER ROYAL JELLY
Mleczko pszczele to wydzielina 
pozyskiwana ze ślinianek pszczół 
miodnych. Ten pszczeli „super pokarm” 
mieszany jest z enzymami i przeznaczony 
wyłącznie dla pszczoły, która ma stać 
się królową. Jest to jedyne pożywienie 
królowej przez całej jej życie – a dożywa  
6 lat, podczas gdy pszczoły robotnice 
żyją 4-6 tygodni.

 036                                                          154,18 ZŁ 

60 TABLETEK | 14649-.132

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Do wytworzenia pół kilograma 
miodu potrzebny jest nektar z ponad 
2 milionów kwiatów. Przeciętny ul 
produkuje między 15 a 50 kg miodu 
rocznie. Bardzo wiele pszczół ciężko 
pracuje, aby powstał ten pyszny, złocisty 
nektar.

Czy wiesz, że?

ULUBIONY 
FOREVER
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

SUPLEMENT DIETY  

FOREVER ACTIVE PRO-B
Forever Active Pro-B zawiera 6 szczepów bakterii kwasu 
mlekowego, a jedna kapsułka dziennie dostarcza ponad 8 mld jtk.  
Szczepy zawarte w preparacie zostały przebadane i dobrane 
w oparciu o badania kliniczne, odznaczają się odpornością 
na działanie kwasów w soku żołądkowym i soli żółciowych, 
dzięki czemu w optymalnym stanie dotrą do swojego miejsca 
przeznaczenia. Możliwe to jest dzięki wykorzystaniu do ich 
produkcji nowoczesnej technologii krioprotekcji. Również 
opakowanie powstało z użyciem specjalnej technologii Activ Vial 
Technology™, która zapewnia ochronę działania bakterii. 

 610 171,70 ZŁ 

30 KAPSUŁEK | 16311-.147

MIKROBIOM TWORZY
W UKŁADZIE 
POKARMOWYM
ZŁOŻONY EKOSYSTEM,
KTÓRY CZASEM MOŻE
POTRZEBOWAĆ
DODATKOWEGO 
WSPARCIA

DHA JEST
NATURALNIE
OBECNY
W ORGANIZMIE,
M.IN. W MÓZGU,
OCZACH I SERCU

SUPLEMENT DIETY  

FOREVER ARCTIC SEA
Zawiera bogaty w kwas DHA olej z kalmarów, olej z ryb 
dostarczający cennych tłuszczów z rodziny Omega-3 i oliwę  
z oliwek o wysokiej zawartości kwasu oleinowego z rodziny 
Omega-9. Kwas DHA przyczynia się do prawidłowego 
funkcjonowania mózgu i właściwego widzenia, a razem z kwasem 
EPA pomaga zachować zdrowe serce. Zawiera ryby (anchois, 
łosoś, dorsz).

 376                                                                                                     148,35 ZŁ  

120 KAPSUŁEK | 14093-.127

SUPLEMENT DIETY  

FOREVER NUTRAQ10
Z KOENZYMEM Q10

NutraQ10 z koenzymem Q10 to receptura opracowana specjalnie 
do rozpuszczania w naszym napoju z miąższem aloe vera, by 
dostarczać ważne substancje odżywcze wspierające zdrowie, 
m.in. witaminy, składniki mineralne oraz koenzym Q10. Oprócz 
koenzymu Q10 zawiera wyciągi roślinne, minerały i antyutleniacze. 
Zawiera soję.

 312                                                                                                      155,35 ZŁ 

30 SASZETEK Á 3.5 G | 14758-.133

ULUBIONY 
FOREVER

SUPLEMENTY DIETY
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SUPLEMENT DIETY  

FOREVER NATURE-MIN
Forever Nature-Min to źródło substancji 
mineralnych w bardzo łatwo przyswajalnej 
postaci oraz w doskonałych proporcjach, 
m.in. manganu, selenu, wapnia, fosforu, 
żelaza, jodu, cynku, magnezu  
i miedzi. Minerały zawarte w produkcie 
przyczyniają się do wzmocnienia kości, 
zębów, paznokci i włosów.

 037                                                           85,24 ZŁ  

180 TABLETEK | 8099-.073

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. 

*Lutemax2020® jest zastrzeżonym znakiem towarowym OmniActive Health Technologies Ltd.

SUPLEMENT DIETY  

FOREVER B12 PLUS
Połączenie witaminy B12 i kwasu 
foliowego – dwóch podstawowych 
substancji odżywczych, które wpływają na 
prawidłowe funkcjonowanie organizmu. 
Witamina B12 jest szczególnie zalecana 
wegetarianom oraz osobom preferującym 
żywność wysokoprzetworzoną. Witamina 
B12 wpływa na produkcję czerwonych 
krwinek, a kwas foliowy – krwi. 

 188              72,41 ZŁ  

60 TABLETEK | 6879-.062

SUPLEMENT DIETY  

FOREVER iVISION
Forever iVision to wyśmienity suplement opracowany, by ułatwić 
odżywianie i ochronę oczu, polecany osobom, które chcą 
zadbać o wzrok. Składnikiem, który wyróżnia Forever iVision jest 
Lutemax® 2020*, specjalnie opracowany i klinicznie przebadany 
ekstrakt z kwiatów aksamitki, zawierający luteinę i zeaksantynę. 
W recepturze produktu nie brak też witamin, przeciwutleniaczy, 
substancji roślinnych i technologicznie zaawansowanych 
składników, które kompleksowo wspierają oczy.  

Zawiera ryby (tilapia).

 624                                                                                                    163,51 ZŁ 

60 KAPSUŁEK | 15523-.140

Dbaj
o
oczy
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SUPLEMENT DIETY  

ARGI+
L-ARGININA I KOMPLEKS WITAMIN

ARGI+ dostarcza 5 gramów L-argininy oraz synergicznie 
działające witaminy, by dać ci zastrzyk energii, jakiego 
potrzebujesz na cały, wypełniony zajęciami dzień. ARGI+ 
zapewnia korzystne działanie L-argininy, a witaminy C, B6, B12  
i kwas foliowy przyczyniają się do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia. Wspólnie składniki te tworzą suplement 
nowej generacji. Dodaj optymalne zdrowie i kondycję do diety 
swojej rodziny - zmieszaj ARGI+ z wodą lub innym napojem  
i pokochaj ten smak!

 473                                                                                                   353,93 ZŁ 

30 SASZETEK X 10 G | 33621-.303

SUPLEMENT DIETY  

FOREVER FIBER
To firmowa mieszanka czterech rodzajów  
błonnika i poręczny sposób na wzboga-
cenie diety w błonnik – przez posypywa-
nie potraw, rozpuszczanie w ulubionym 
 napoju z miąższem aloe vera lub doda-
wanie do butelki wody. Forever Fiber  
dostarcza 5 gramów szybko rozpusz-
czającego się błonnika, w poręcznej 
saszetce, by wspierać prawidłową podaż 
błonnika w codziennej diecie.

 464                                                           105,12 ZŁ 

30 SASZETEK X 6,1 G | 9984-.090

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Efekt
odżywczy

Możesz dodatkowo wzmocnić działanie ARGI+, 
mieszając je z Forever Aloe Vera Gel. To wyśmienite 
połączenie stworzone, by wesprzeć twój aktywny styl 
życia oraz dobry wygląd i samopoczucie. Złącz moce 
ARGI+ i Forever Aloe Vera Gel, by poprawić swój 
dzień!

Czy wiesz, że?

ULUBIONY 
FOREVER

SUPLEMENTY DIETY
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SUPLEMENT DIETY  

FOREVER SUPERGREENS
Wesprzyj swój aktywny styl życia suplementem diety, który zawiera 
ponad 20 warzyw i owoców w proszku. Forever Supergreens 
dostarcza cenne substancje odżywcze i przeciwutleniacze – 
witaminę E i C oraz aloes i pestki winogron, by pomóc  
w utrzymaniu zdolności antyoksydacyjnych organizmu  
i zachowaniu dobrej formy. Formułę wzbogacają zielone warzywa 
takie jak szpinak, jarmuż i brokuły. Starannie dobrane składniki 
wspomagają organizm w trudnych chwilach i dają mu siłę do 
optymalnego działania. Kremowy smak malinowo-truskawkowy 
świetnie komponuje się z koktajlem Forever Lite Ultra lub twoim 
ulubionym napojem.

 621                                                                                                   179,93 ZŁ 

30 SASZETEK X 4,4 G | 17093-.154

SUPLEMENT DIETY  

FOREVER DAILY
Forever Daily zawiera 55 znakomicie 
zbilansowanych, pokrytych warstewką 
aloesu składników odżywczych, włącznie 
z zalecaną dzienną dawką witamin.  
W skład tego suplementu diety wchodzi 
też zestaw składników mineralnych – 
żelazo, jod, cynk, selen, miedź, mangan, 
molibden i chrom, które pozwolą Ci 
zadbać o zdrowie, piękny wygląd i dobre 
samopoczucie.

 439                                                           93,46 ZŁ 

60 TABLETEK | 8878-.080

SUPLEMENT DIETY  

FOREVER CALCIUM
Wsparcie zdrowych kości. Z wiekiem, 
zdolność organizmu do przyswajania 
wapnia może maleć. Forever Calcium 
dostarcza znaczących ilości wapnia, 
magnezu, cynku, manganu, miedzi oraz 
witamin C i D, by przyczyniać się do 
zachowania właściwej struktury i funkcji 
kości. Spożywając 4 tabletki dziennie 
dodatkowo zadbasz o swoje zęby, 
skórę,włosy i paznokcie.

 206                                                         112,12 ZŁ 

90 TABLETEK | 10654-.096

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

SUPLEMENT DIETY  

FOREVER KIDS
TABLETKI MULTIWITAMINOWE DO SSANIA

Witaminy i minerały oraz mieszanka 
sproszkowanych owoców i warzyw, takich 
jak szpinak, brokuły czy pomidory. Te 
tabletki do ssania dla dzieci o pysznym 
winogronowym smaku, zawierają 
ważne dla zdrowia witaminy, substancje 
mineralne oraz naturalne substancje 
odżywcze pochodzenia roślinnego, czyli 
tzw. fitoskładniki – stanowiące o wysokiej 
wartości odżywczej warzyw i owoców.

 354  70,10 ZŁ 

120 TABLETEK | 6659-.060
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Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

SUPLEMENT DIETY  

FOREVER LYCIUM PLUS
Połączenie koncentratu z owoców kolco-
woju (goji) z wyciągiem z korzenia lukrecji.  
Jagody goji były szeroko stosowane w kra-
jach Dalekiego Wschodu już przeszło 2000 
lat temu. Natomiast lukrecja jest składni-
kiem o działaniu wzmacniającym organizm, 
jednym z najbardziej efektywnych natural-
nych antyutleniaczy, dodaje sił i energii.

 072                                                         154,18 ZŁ 

100 TABLETEK | 14649-.132

SUPLEMENT DIETY  

FOREVER FIELDS OF GREENS
Przy dzisiejszym zabieganym stylu życia, 
często okazuje się, że spożywamy zbyt 
mało świeżych, zielonych pokarmów. 
Dzięki Fields of Greens, Forever może 
nam pomóc w uporaniu się z tą kwestią. 
Wystarczy rzut oka na listę składników, by 
odkryć prawdziwą skarbnicę „zieleniny”. 
Zawiera pszenicę.

 068                                                            56,06 ZŁ 

80 TABLETEK | 5325-.048

SUPLEMENT DIETY  

FOREVER MULTI-MACA
W Peru korzeń maca jest ceniony od 
ponad 2000 lat. Według legendy wojow-
nicy inkascy spożywali go przed bitwą dla 
zwiększenia swej siły i wytrwałości. Forever 
Multi-Maca łączy korzeń maca z koenzy-
mem Q10, aminokwasem L-argininą oraz 
cennymi składnikami roślinnymi i pomaga 
w pełni cieszyć się życiem. Zawiera soję.

 215                                                           123,79 ZŁ 

60 TABLETEK | 11760-.106

wsparcie
SUPLEMENTY DIETY
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SUPLEMENT DIETY  

FOREVER IMMUBLEND
Forever ImmuBlend zawiera wspierającą 
odporność mieszankę substancji odżyw-
czych, wśród których jest laktoferyna, grzy-
by maitake i shitake, a także witaminy C i D 
oraz cynk. Każdy z tych skadników został 
wybrany ze względu na unikalną rolę, jaką 
odgrywa we wspieraniu prawidłowego 
działania układu odpornościowego.  
Razem, pomagają w zachowaniu optymal-
nej odporności bez względu na porę roku  
i warunki meteorologiczne. Zawiera soję.

 355                                                        108,65 ZŁ 

60 TABLETEK | 10322-.093

SUPLEMENT DIETY  

FOREVER ABSORBENT-C
Forever Absorbent-C z otrębami owsianymi 
to suplement diety, który łączy dwie ważne 
substancje odżywcze w jednym produkcie. 
Matryca z otrąb owsianych efektywnie 
dostarcza i wspiera wchłanianie witaminy 
C z każdej tabletki. Od niej zależy nie tylko 
odporność, zdrowe kości i zęby oraz stan 
naczyń krwionośnych, ale także uroda.

 048  81,76 ZŁ  

100 TABLETEK | 7766-.070

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

SUPLEMENT DIETY DLA MȨSKIEJ WITALNOŚCI

VIT LIZE
Suplement dla męskiej witalności 
VIT♂LIZE, w połączeniu ze zdrową 
dietą i gimnastyką, oferuje rozwiązanie 
wspierające zdrowie prostaty. Jest 
to unikalna, kompleksowa receptura 
zawierająca składniki roślinne, witaminy, 
minerały i antyutleniacze, które pomagają 
w zachowaniu zdrowia układu moczowego 
oraz wspierają prawidłowe funkcjonowanie 
jąder i gruczołu krokowego. Zawiera soję.

 374                                                         140,18 ZŁ 

60 KAPSUŁEK | 13314-.120

SUPLEMENT DIETY DLA KOBIECEJ WITALNOŚCI

VIT  LIZE
Mieszanka bogatych w antyutleniacze 
owoców, ziół, witamin i minerałów  
w suplemencie dla kobiecej witalności 
VIT♀LIZE została skomponowana z myślą 
o kobiecych potrzebach. W skład Vit♀lize 
wchodzi unikalna mieszanka substancji 
roślinnych – sproszkowanych jabłek, 
passiflory i jagód cytryńca. Każda z nich 
od wieków używana jest dla zachowania 
równowagi hormonalnej oraz by wspierać 
ogólne zdrowie i dobre samopoczucie.

 375                                                           148,35 ZŁ 

120 TABLETEK | 14093-.127

SUPLEMENT DIETY  

FOREVER ACTIVE HA
Kwas hialuronowy jest składnikiem 
macierzy międzykomórkowej skóry 
właściwej. Forever Active HA to źródło 
kwasu hialuronowego o niskiej masie 
cząsteczkowej oraz olejku imbirowego 
i kurkumy. Dzięki temu jest to jeden 
z najlepszych dostępnych na rynku 
suplementów diety nawilżających nasze 
stawy i skórę. Zawiera soję.

 264                                                        158,82 ZŁ 

60 KAPSUŁEK | 15091-.136

FORMA  
KWASU
HIALURO- 
NOWEGO
O NISKIEJ  
MASIE
CZĄSTECZ- 
KOWEJ.
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SUPLEMENT DIETY  

FOREVER GARLIC-THYME
Działanie czosnku i tymianku w niezwykle udanej spółce. Już  
w starożytności wiedziano, że czosnek wpływa pozytywnie na zdrowie. 
Jedzenie czosnku działa korzystnie na odporność, układ krążenia  
i wątrobę. Tymianek, podobnie jak czosnek, ma właściwości 
antyoksydacyjne i wspiera odporność, a poza tym dobroczynnie 
wpływa na górne drogi oddechowe. Zawiera soję.

 065          85,24 ZŁ 

100 KAPSUŁEK | 8099-.073

SUPLEMENT DIETY  

FOREVER MOVE
Zawiera dwa opatentowane składniki: 
sproszkowane skorupki jaja kurzego 
(NEM®*), które zbudowane są m.in. 
z kolagenu, jednej z podstawowych 
substancji międzykomórkowych układu 
kostnego oraz ekstrakt z ostryżu 
długiego (BioCurc®**), który jako źródło 
kurkuminoidów pomaga utrzymać 
elastyczność kości i stawów oraz dba 
o prawidłowe funkcjonowanie układu 
kostnego. Zawiera jaja, soję i ryby.
*NEM® jest zastrzeżonym znakiem 
towarowym ESM Technologies, LLC.

**BioCurc® jest zastrzeżonym znakiem 
towarowym Boston BioPharm, Inc.

 551                                                   291,99 ZŁ 

90 KAPSUŁEK | 27740-.250

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

Skup
NEM®* to naturalny składnik 
żywności pozyskiwany ze 
skorupek jajek, które są 
zbudowane m. in. z chondroityny, 
kwasu hialuronowego, 
glikozoaminoglikanów  
i kluczowych białek, takich  
jak kolagen.

Czy wiesz, że?

SUPLEMENTY DIETY
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These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

Skupsię
SUPLEMENT DIETY  

FOREVER FOCUS
Nie brnij przez dzień – przejmij nad nim kontrolę z Forever Focus. 
Suplement diety Forever Focus zawiera składniki, które mogą ci 
w tym pomóc, takie jak witaminy z grupy B i cynk. Polecany jest 
sportowcom, studentom, pracownikom i aktywnym seniorom, 
choć nie ma pewnie osoby, która nie chciałaby móc bardziej się 
skoncentrować, zachować jasność umysłu oraz wzmocnić uważność 
i pamięć. 

 622  390,10 ZŁ 

120 KAPSUŁEK | 37059-.334

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia. 

**Cognizin® jest zastrzeżonym znakiem towarowym KYOWA HAKKO BIO CO., LTD.
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nawykiWypracuj leps
ze

C9
Program CLEAN 9 może ci pomóc wyruszyć w drogę ku 
szczuplejszej sylwetce i lepszej kondycji. Ten skuteczny, prosty 
w użyciu program oczyszczający da ci narzędzia potrzebne do 
zapoczątkowania procesu transformacji ciała.

Zestaw C9 zawiera:

+ Forever Aloe Vera Gel - 2 x opakowanie 1 litr

+ Forever Lite Ultra - waniliowy lub czekoladowy

+ Forever Garcinia Plus - 54 kapsułki

+ Forever Fiber - 9 saszetek

+ Forever Therm - 18 tabletek

+ Centymetr

475 | z Forever Lite Vanilla  

 475  571,51 ZŁ  

54292-.467

476 | z Forever Lite Chocolate 

 476 587,32 ZŁ  

55794-.467

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

KONTROLA  
WAGI

20



F15
Zrób następny krok na drodze do lepszego wyglądu i samopo-
czucia. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz, czy jesteś już 
ekspertem, F15 zawiera programy do odżywiania i ćwiczeń dla 
początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych, by 
wspierać cię w podróży do realizacji celów związanych z wagą  
i fitness. Każdy 15-dniowy zestaw został opracowany, by wypo-
sażyć cię w wiedzę potrzebną, by zyskać inspirację, kontynuować 
transformację i dokonać trwałych zmian dla zdrowszego stylu życia.

Zestaw F15 zawiera:

+ Forever Aloe Vera Gel - 2 x 1 litr

+ Forever Lite Ultra - waniliowy lub czekoladowy

+ Forever Garcinia Plus - 90 kapsułek

+ Forever Fiber - 15 saszetek

+ Forever Therm - 30 tabletek

528 | z Forever Lite Vanilla

 528            709,55 ZŁ 

67409-.586

529 | z Forever Lite Chocolate

 529            725,42 ZŁ 

68916-.586

VITAL5

Vital5 łączy pięć niesamowitych produktów Forever, które działają 
razem, by wspierać odżywcze potrzeby organizmu i dostarczać 
mu kluczowe substancje odżywcze dla lepszego wyglądu i samo-
poczucia.

Zestaw Vital5 zawiera:

+ 4 x Forever Aloe Vera Gel lub 4 x Forever Aloe Berry Nectar 
lub 4 x For ever Aloe Peaches lub 4 x Forever Freedom

+ Forever Daily - 60 tabletek

+ Forever Active Pro-B - 30 kapsułek

+ Forever Arctic Sea - 120 kapsułek

+ ARGI+ - 30 saszetek

456 | z Forever Aloe Vera Gel 
457 | z Forever Aloe Berry Nectar 
458 | z Forever Aloe Peaches

 456-458               1228,61 ZŁ 

116717-1.035

459 | z Forever Freedom

 459               1448,89 ZŁ 

137625-1.183

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
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FOREVER LITE ULTRA
Porcja dziennie Forever Lite Ultra przygotowana zgodnie  
z instrukcją z chudym mlekiem, dostarcza cennych witamin  
i minerałów oraz 18 ważnych aminokwasów. Dzięki wysokiej 
zawartości białka (sojowego) przyczynia się do wzrostu  
i utrzymania masy mięśniowej. Białko jest ważne również dla 
utrzymania zdrowych kości. Zawiera soję.

470 | Vanilla 471 | Chocolate

 470  116,82 ZŁ 

375 G | 11096-.100

 471  133,00 ZŁ 

390 G | 12637-.100

24 GRAMY  
BIAŁKA
W PORCJI

Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

ULUBIONY 
FOREVER

KONTROLA  
WAGI

22



SUPLEMENT DIETY  

FOREVER THERM
Forever Therm został stworzony, by po-
móc przyspieszyć twoje wysiłki związane 
z odchudzaniem dla szybszych efektów 
i upragnionej sylwetki. Zawiera wysokie 
dawki witamin wpływających na metabo-
lizm, by w połączeniu ze zdrową dietą  
i ćwiczeniami pomóc ci w realizacji celów 
związanych z kontrolą wagi. Jest też źró-
dłem substancji pochodzenia roślinnego 
(ekstraktów z zielonej herbaty oraz guara-
ny), które wspierają proces odchudzania.

 463                                                           162,35 ZŁ 

60 TABLETEK | 15422-.139

SUPLEMENT DIETY  

FOREVER GARCINIA PLUS
Produkt opracowany z myślą o tych, którzy 
pragną uzyskać i utrzymać harmonijną 
sylwetkę. Zawiera wyciąg z owoców tama-
ryndowca (Garcinia cambogia), w tym kwas 
hydroksycytrynowy (HCA), który korzystnie 
oddziałuje na metabolizm tłuszczów. Nato-
miast zawarty w produkcie chrom pomaga 
utrzymać prawidłowy poziom glukozy we 
krwi i wpływa na metabolizm makroskładni-
ków odżywczych, czyli białek, tłuszczów  
i węglowodanów. Zawiera soję.

 071                                                         154,18 ZŁ 

70 KAPSUŁEK | 14649-.132

SUPLEMENT DIETY  

FOREVER LEAN
Forever Lean dostarcza składników, które 
mogą pomóc w kontroli wagi. Pierwszy  
z nich to opuncja figowa. Pochodzący  
z niej błonnik ma bardzo wysoką zdolność 
wiązania tłuszczów. Drugim składnikiem 
jest trójchlorek chromu. Chrom wspiera na-
turalną zdolność organizmu do utrzymywa-
nia prawidłowego poziomu cukru we krwi, 
co jest ważne dla zachowania odpowied-
niej przemiany materii. Trzecim składnikiem 
Forever Lean są nasiona fasoli zwyczajnej.

 289                                                           160,00 ZŁ 

120 KAPSUŁEK | 15200-.137

FOREVER FAST BREAK
Jeżeli chcesz, by twoje kubki smakowe zakosztowały słodyczy 
batona, a twój metabolizm solidnej porcji białka i błonnika, 
rozpakuj Forever Fast Break! Białko przyczynia się do wzrostu 
oraz utrzymania masy mięśniowej, wspiera też zdrowie kości. 
Ten pełen białka (11 g), sycący baton może zastąpić posiłek lub 
przydać ci się, gdy potrzebujesz dodatkowej energii. A przy tym 
nie zawiera tłuszczów trans ani cholesterolu. Zawiera soję  
i mleko. Może zawierać jajko, orzechy i pszenicę.

 520 252,00 ZŁ 

12 BATONÓW X 45 G | 23935-.216

Świetne
efekty

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

23

In
fo

rm
at

or
 o

 p
ro

du
kt

ac
h 

20
20

/2
1



infinite by Forever 
hydrating cleanser
Mleczko oczyszczające hydrating cleanser 
zawiera efektywne składniki naturalnego 
pochodzenia, takie jak wyciąg i aminokwasy 
z jabłek oraz kwasy tłuszczowe z kokosa,  
które zwiększają nawodnienie skóry  
i delikatnie zmywają zabrudzenia i tłuszcz, 
nie wysuszając skóry i pozostawiając ją 
miękką. To delikatne mleczko oczyszczające 
sprawia, że skóra jest nawodniona, miękka 
i czysta, co kładzie solidny fundament 
pod pozostałe elementy pielęgnacji 
przeciwstarzeniowej.

 554                                                        139,65 ZŁ 

118 ML | 13272-.105

infinite by Forever 
firming serum
Firming serum walczy z oznakami 
starzenia skóry dzięki składnikowi o nazwie 
trifluoroacetyl tripepetide-2, który naśladuje 
naturalne procesy skóry, zwiększające 
jej jędrność i redukujące widoczność 
zmarszczek. Inne efektywne składniki wraz  
z naszym aloesem sprawiają, że firming 
serum wyśmienicie nawilża skórę, 
zwiększając jej gładkość, jędrność i grubość 
dla młodzieńczego wyglądu.

 555                                                         276,71 ZŁ 

30 ML | 26286-.208

SUPLEMENT DIETY  

infinite by Forever 
firming complex
Wiemy, że piękno płynie z wnętrza  
– i zaczyna się od odżywiania. Pierwszy 
suplement diety dla urody od Forever 
pomoże ci zadbać o kompleksową 
pielęgnację i upewnić się, że walczysz  
z oznakami starzenia skóry na wszystkie 
sposoby. Firming complex zawiera 
mieszankę koncentratu z melona, 
fitoceramidów pochodzących z ekstraktu 
z nasion pszenicy oraz kolagenu z ryb.

 556                                                           241,76 ZŁ 

60 TABLETEK | 22972-.207

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety są niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.

PIELĘGNACJA
SKÓRY

24



infinite by Forever 
advanced skincare system 
Może ci się wydawać, że znasz aloes – ale teraz działa on jak nigdy dotąd!  
Infinite by Forever walczy z oznakami starzenia skóry od zewnętrz i od wewnątrz, 
a fenomenalne receptury tej serii zostały opracowane tak, by nawadniać skórę, 
redukować widoczność zmarszczek i wspierać prawidłowy poziom kolagenu dla 
lepszego wyglądu i samopoczucia.

Zestaw infinite by Forever zawiera:

(1) infinite by Forever hydrating cleanser, (1) infinite by Forever firming complex,  

(1) infinite by Forever firming serum oraz (1) infinite by Forever restoring crème.

 553   931,19 ZŁ 

88459-.700

infinite by Forever  
restoring crème
Restoring crème zawiera ponad  
15 składników odżywiających skórę, a przy 
tym pozostaje lekki, gładki i szybko się 
wchłania, nawilżając i wygładzając skórę. 
Krem łączy najnowszą wiedzę kosmetyczną 
z aloesem, przeciwutleniającymi jagodami 
acai i granatem oraz przeciwstarzeniową 
mieszanką olejków eterycznych, by 
odżywiać i odmładzać skórę. Czy to nie 
brzmi jak ostateczny cios wymierzony 
procesowi starzenia?

 558                                                          308,59 ZŁ 

48,2 G | 29317-.232
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daily skincare

Sonya  
refreshing gel cleanser
Zapomnij o tradycyjnych mydłach do twarzy. Sonya refreshing 

gel cleanser zawiera nasz miąższ aloe vera oraz substancje 
nawilżające, takie jak tłoczony na zimno olejek z baobabu, by 
koić i nawilżać skórę. Efektywne przeciwutleniacze, takie jak 
aminokwasy jabłkowe i hydroksyacetofenon pielęgnują cerę 
mieszaną, a naturalny środek oczyszczający jakim jest wyciąg  
z owoców azjatyckiego krzewu o nazwie Acacia concinna pomaga 
usunąć martwy naskórek, zabrudzenia i makijaż dla delikatnego, 
ale jednocześnie dokładnego oczyszczenia skóry. 

 605                                                                                                     125,00 PLN 

118 ML | 11876-.094

Sonya 
soothing gel moisturizer
Kojący żel nawilżający Sonya soothing gel moisturizer, 
wypełniony substancjami roślinnymi i efektywnymi składnikami 
aktywnymi, wtapia się w skórę aż do pełnego wchłonięcia dla 
nawilżonej, pełnej blasku cery. Wśród składników tej wyjątkowej 
receptury jest ponad 10 naturalnych ekstraktów roślinnych i olejków 
oraz wyekstrahowany z grzybów beta-glukan plus hydrolizowany 
kolagen i wyciąg z jabłek, co zapewnia efektywne ukojenie  
i nawilżenie cery mieszanej.

 608       137,00 ZŁ 

59 ML | 13016-.103

Sonya 
illuminating gel
Przywróć skórze naturalny blask z Sonya illuminating gel. 
Enkapsulowane peptydy zawieszone w szybko wchłaniającym 
się żelu pomagają dostarczyć skórze najnowszą technologię, by 
wyrównywać koloryt skóry. Połączenie pięciu azjatyckich substancji 
roślinnych, wśród których jest korzeń lukrecji, wyrównuje i rozjaśnia 
cerę, nadając jej miękki, gładki i promienny wygląd. 

 606                                                                                                       118,40 ZŁ 

28,3 G | 11248-.089

Sonya  
refining gel mask
Nadaj nowe znaczenie określeniu „sen dla urody”. Maseczka 
Sonya refining gel mask została opracowana tak, by wzmacniać 
naturalne funkcje skóry podczas snu. Sprzyja ona równowadze 
skóry, kontrolując wydzielanie sebum i rozjaśniając koloryt. 
Bogactwo substancji roślinnych, wyciągów owocowych i 
składników nawilżających pomaga normalizować skórę, gdy 
śpisz, a kiedy się obudzisz, twoja skóra będzie wyglądała 
promienniej i młodziej. 

 607  125,00 ZŁ 

59 ML | 11876-.094

Sonya 
daily skincare system
To coś dla cery mieszanej. Program Sonya daily skincare, 
stworzony specjalnie dla skóry mieszanej, charakteryzuje się 
wysoką zawartością aloesu i innych nawilżających substancji 
roślinnych. W tej serii produktów natura spotyka się z nauką, 
a rewolucyjna technologia żelowa pomaga dostarczyć 
dobrodziejstwa aloesu tam, gdzie skóra potrzebuje ich 
najbardziej, przy zachowaniu lekkości receptur dla uczucia 
odświeżenia i odmłodzenia.

Zestaw Sonya daily skincare zawiera:

(1) Sonya refreshing gel cleanser, (1) Sonya illuminating gel,  

(1) Sonya refining gel mask oraz (1) Sonya soothing gel moisturizer.

 609                                                                                                453,59 ZŁ  

43094-.341

PIELĘGNACJA
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O cerze mieszanej mówimy, gdy skóra 
czasem jest tłusta, czasem sucha lub się 
łuszczy. Program codziennej pielęgnacji 
Sonya daily pomoże Twojej skórze 
zachować gładkość, nawodnienie i dobry 
wygląd przez cały rok.

Czy wiesz, że?

dla
Pielęgnacja 

każdego
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aloe bio-cellulose mask
Maseczka na bazie biocelulozy głęboko 
nawilża skórę, nie wymaga spłukiwania,  
a jej aplikacja zajmuje kilka chwil. Połą-
czenie potęgi aloesu i trawy morskiej  
z nawilżającym serum tworzy innowacyjną 
recepturę, dzięki której twoja skóra będzie 
miękka, promienna i świeża. Dodatkowo, 
maseczka jest biodegradowalna, więc mo-
żesz ją wyrzucić bez wyrzutów sumienia.

 616                                                           279,35 ZŁ 

5 SZT. X 25 G | 26537-.210

protecting day lotion  
SZEROKIE SPEKTRUM OCHRONY SPF 20

Odżywiaj skórę z aloesem, wyciągiem 
z grzybów i ponad 20 składnikami 
odżywczymi, a jednocześnie chroń ją 
przed szkodliwymi promieniami UV. 
Protecting day lotion zawiera wyśmienite 
wyciągi z owoców oraz ziół, by poprawiać 
koloryt i fakturę skóry, a filtr mineralny 
SPF 20 o szerokim spektrum chroni skórę. 

 557                                                           192,88 ZŁ 

50 ML | 18326-.145

aloe activator 
Płynny aloe activator, zawierający 
ponad 98% miąższu aloe vera, 
doskonale nawilża skórę. Prosta 
receptura wykorzystuje potęgę aloesu, 
by odświeżać i koić skórę. Dzięki 
wysokiej zawartości aloesu aloe activator 
wyśmienicie uzupełnia dowolny program 
pielęgnacyjny.

 612  85,15 ZŁ  

130 ML | 8090-.064

Produkty z serii Targeted 
zostały opracowane  
z myślą o konkretnych 
potrzebach skóry. 
Włącz je do codziennej 
pielęgnacji, by uzyskać 
spersonalizowane efekty.

Spersonalizo
wane

efekty

PIELĘGNACJA
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smoothing exfoliator 
Smoothing exfoliator wygładza koloryt  
i fakturę skóry, a przy tym jej nie 
podrażnia. Bambus, kuleczki jojoby  
i enzymy owocowe, w tym papaina  
i bromelaina, pomagają usunąć martwe 
komórki naskórka, odmłodzić i odżywić 
skórę.

 559  97,12 ZŁ  

60 ML | 9224-.073

Nowość! 
hydrating serum
Super nawadniająca formuła szybko się wchłania  
w zewnętrzne warstwy skóry, by dostarczyć jej dobrodziejstwa 
kwasu hialuronowego i stabilizowanego miąższu aloe vera. 
Hydrating serum od Forever pomaga zmniejszyć widoczność 
zmarszczek, chronić przed negatywnymi czynnikami 
zewnętrznymi i wspiera nawodnienie skóry.

 618   186,22 ZŁ 

50 ML | 17691-.140

balancing toner 
Odświeżaj, nawilżaj i przywracaj skórze 
równowagę pH, jednocześnie redukując 
widoczność porów. Balancing toner za-
wiera nadzwyczajną kompozycję aloesu, 
wyciągu z alg morskich i hialuronianu 
sodu, by nawilżać i zmiękczać. Wyciąg  
z ogórka pomaga wyrównywać koloryt  
i fakturę skóry, a ekstrakt z białej herbaty 
wspiera walkę z wolnymi rodnikami.

 560                                                        115,71 ZŁ 

130 ML | 10996-.087

awakening eye cream 
Morski kolagen, opatentowane składniki, 
substancje roślinne i aloes zostały 
połączone z technologią peptydową, by 
poprawiać i wygładzać delikatne okolice 
oczu, wyraźnie zmniejszając widoczność 
zmarszczek i cieni pod oczami. Awakening 

eye cream zawiera również glikol 
butylenowy, który pomaga zmniejszyć 
opuchliznę i cienie pod oczami już w 15 dni.

 561  97,12 ZŁ 

21 G | 9224-.073

Spersonalizo
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o skórę
FOREVER 
ALPHA-E FACTOR
To odżywcze serum dla suchej skóry zawiera 
bogactwo dobroczynnych dla skóry składników, 
takich jak witaminy A, E i C o działaniu 
przeciwutleniającym. Już kilka kropli serum pomoże 
zwiększyć elastyczność skóry, przywrócić jej 
nawilżenie i nadać gładkość, a tym samym bardziej 
młodzieńczy wygląd.

 187                                                                                175,59 ZŁ 

30 ML | 16681-.132

SONYA ALOE DEEP MOISTURIZING CREAM 
Głęboko nawilżający krem, który zaspokaja pragnienie twojej skóry jak nigdy dotąd! 
Wyciąg z kory sosny o silnych właściwościach antyutleniających walczy z wolnymi 
rodnikami, by pomóc w zachowaniu i wzmocnieniu kolagenu w skórze. W raz z aloesem 
pomaga przywrócić i zachować nawilżenie skóry, dla młodzieńczego blasku cery.

 311       176,94 ZŁ 

71 G | 16805-.133

ULUBIONY 
FOREVER

zadbaj
PIELĘGNACJA
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MASK POWDER
To kompozycja starannie dobranych składników, by po 
zmieszaniu z aloe activator, tworzyć doskonałą maseczkę 
na twarz i dekolt. Alantoina i rumianek pomagają odżywić 
i odmłodzić skórę, dzięki czemu po zmyciu maseczki 
zobaczysz, że twoja skóra jest czysta i ożywiona.

 341                                                                                 111,75 ZŁ 

29 G | 10616-.084

R3 FACTOR
Pomóż skórze zachować naturalne nawilżenie, 
przywrócić jędrność i odświeżyć wygląd dzięki 
kremowi ochronnemu R3 Factor o bogatym 
składzie. Alfa-hydroksykwasy usprawniają 
proces keratynizacji i złuszczania, dzięki 
czemu warstwa rogowa naskórka odzyskuje 
prawidłową grubość, a skóra miękkość  
i gładkość. Pozostałe składniki, takie jak 
witamina E, palmitynian retinolu  
i rozpuszczalny kolagen pomagają przywrócić 
skórze naturalne nawilżenie i młodzieńczy 
wygląd.

 069                         175,59 ZŁ 

56,7 G | 16681-.132

FOREVER EPIBLANC
Krem opracowany specjalnie po to, by rozja-
śniać cerę, wyrównywać koloryt skóry  
i jednocześnie zmniejszać widoczność  
ciemnych plam. Podstawą tego znakomitego 
produktu jest miąższ aloe vera, skomponowa-
ny z witaminą E oraz substancjami roślinnymi, 
takimi jak wyciąg ze szczawiu (rumex  

occidentalis) – rośliny pochodzącej z Pół-
nocno-Zachodniego Wybrzeża Ameryki Płn., 
znanej ze swoich właściwości wyrównywania 
kolorytu skóry.

 236   106,41 ZŁ 

28,3 G | 10108-.080

FOREVER 
MARINE MASK
Forever Marine Mask głęboko oczyszcza 
skórę, jednocześnie równoważąc jej strukturę. 
Takie działanie zawdzięcza zawartym w niej 
naturalnym minerałom morskim, a także super 
nawilżającym i odżywczym właściwościom 
miąższu aloe vera, miodu i wyciągu z ogórka.

 234   119,71 ZŁ 

113 G | 11371-.090
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ALOE HEAT LOTION
Ta kojąca mięśnie emulsja wyśmienicie łączy dwa przeciwstawne 
żywioły, czyli substancje rozgrzewające z chłodzącym 
miąższem aloe vera. Ma wyrazisty aromat mentolu i eukaliptusa, 
zrównoważone pH, zawiera trzy olejki i świetnie się nadaje do 
głębokiego masażu, by ukoić zmęczone mięśnie. Choć szybko 
się wchłania, jej rozgrzewającą moc czuć jeszcze długo po 
zakończeniu masażu.

 064  79,82 ZŁ  

118 ML | 7582-.060

DOSKONAŁA
DO MASAŻU
SPORTOWEGO

ULUBIONY 
FOREVER
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ALOE VERA GELLY
Jeżeli twoja skóra potrzebuje dodatkowej 
pielęgnacji, sięgnij po galaretkę aloesową. 
Nasz 100% stabilizowany miąższ 
aloe vera jest niemal identyczny z tym 
wewnątrz świeżego liścia i zapewnia 
wrażliwym tkankom nawilżenie.  
Aloe Vera Gelly opracowana została 
specjalnie dla użycia miejscowego, by 
nawilżać, koić i odżywiać. Ma postać 
bezbarwnego żelu, łatwo się wchłania  
i koi skórę nie brudząc ubrań.

 061 79,82 ZŁ  

118 ML | 7582-.060

ALOE MSM GEL
Łącząc aloes z MSM – organicznym 
związkiem siarkowym – uzyskaliśmy lekki, 
bardzo łatwo wchłaniający się żel  
o działaniu kojącym i regenerującym. 
MSM występuje w niemal wszystkich 
żywych organizmach. Co więcej, siarka 
jest trzecią pod względem obfitości 
substancją obecną w naszym ciele.  
Aloe MSM Gel łączy potęgę aloesu  
i MSM z wyciągami roślinnymi i innymi 
wyselekcjonowanymi składnikami, by 
przynosić ulgę i koić.

 205                                                      122,41 ZŁ 

118 ML | 11627-.092

ALOE LOTION
Niezwykle łagodny produkt aloesowy, 
działający nawilżająco i kojąco dzięki 
dodatkowi olejku jojoba, kolagenu, 
elastyny i witaminy E. Natomiast olejek 
z pestek moreli pomaga chronić przed 
utratą wody, tworząc na skórze lekką 
barierę. Emulsja znakomicie się wchłania.

 062                                                             79,82 ZŁ 

118 ML | 7582-.060

FOREVER ALOE SCRUB
Kuleczki olejku jojoba zawieszone  
w czystym aloe vera, tworzące ten 
delikatny scrub (można go używać 
codziennie, nawet na twarzy), pomagają 
pozbyć się martwych komórek 
zrogowaciałego naskórka i przygotowują 
do procesu odnowy poprzez odkrywanie 
„nowej”, promiennej i zdrowszej skóry.

 238               83,82 ZŁ 

99 G | 7961-.063

ALOE PROPOLIS CREME
Krem, który doskonale nawilża i odżywia 
skórę – wyśmienite połączenie miąższu 
aloe vera i propolisu pszczelego, do 
których dodaliśmy inne składniki znane 
ze wspierania zdrowego wyglądu skóry, 
takie jak rumianek, jedno z najbardziej 
popularnych, dobroczynnych dla skóry  
ziół. Recepturę uzupełniają witaminy A  
i E, cenione ze względu na swoje naturalne 
działanie odżywcze na skórę.

 051                                                        105,12 ZŁ 

113 G | 9985-.079

ALOE MOISTURIZING LOTION
Ta unikalna emulsja ma wyjątkowe 
właściwości nawilżające. Zawiera 
kolagen i elastynę, by skóra pozostała 
gładka, miękka i jędrna, a jednocześnie 
by zachowała odpowiedni odczyn pH. 
Witamina E, olejki i wyciąg z rumianku 
pomagają przywrócić skórze odpowiednie 
nawilżenie, a tym samym gładki wygląd.

 063                                                            79,82 ZŁ 

118 ML | 7582-.060

ULUBIONY 
FOREVER
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GENTLEMAN’S PRIDE
Emulsja po goleniu o jedwabistej konsystencji, która 
dodatkowo odżywia i pielęgnuje skórę. Aloe vera 
połączone ze składnikami odżywczymi, takimi jak 
rozmaryn i rumianek pomaga ukoić skórę. Mężczyźni 
kochają świeżość i orzeźwienie, jakie daje Gentleman’s 
Pride, a kobiety jego delikatny, męski zapach! 

 070                                                                                        79,82 ZŁ  

118 ML | 7582-.060

FOREVER ALOE LIPS 
Z JOJOBA̧

Kojące właściwości aloe vera doskonale sprawdzają się  
w ochronie delikatnej skóry ust. Aloes, jojoba i trzy 
rodzaje wosków tworzą znakomity, całoroczny produkt. 
Aloe Lips koi, wygładza i nawilża suchą, spękaną skórę 
warg.

 022                                                                                        18,65 ZŁ 

4,3 G | 1766-.014   

Aloe Sunscreen zawiera naturalny tlenek 
cynku, który nie ma postaci nanocząsteczek, 
więc nie tylko chroni skórę przed szkodliwymi 
promieniami UV, ale i jest bezpieczny dla raf 
koralowych.

Czy wiesz, że?

ochrona
ULUBIONY 
FOREVER
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ALOE SUNSCREEN
Aloe Sunscreen troszczy się o twoją skórę, byś mogła cieszyć 
się piękną pogodą. Jest to wodoodporny krem ochronny  
z filtrem SPF30, o szerokim spektrum ochrony, który chroni 
zarówno przed promieniami UVA, jak i UVB. Co więcej, 
pomaga skórze utrzymać nawilżenie i koi ją mocą aloesu. 
Aloe Sunscreen jest skuteczny, a przy tym łagodny i ochroni 
twoją skórę niezależnie od tego, dokąd zaprowadzi cię 
przygoda.

 617                                                                                           110,45 ZŁ 

118 ML | 10493-.083

CHRONI PRZED 
PROMIENIAMI 
UVA I UVB

ochrona
Czysta
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ALOE-JOJOBA  
SHAMPOO
Nasz ulubiony składnik, aloes, 
jest naturalnym źródłem sapo-
nin, które pomagają stworzyć 
delikatną pianę, dlatego nie 
musimy polegać wyłącznie na 
substancjach spieniających 
stworzonych przez człowieka. 
Jojoba daje efekt keratynizacji, 
który podkreśla naturalny kolor 
i blask włosów. Co więcej, 
składniki te dokładnie usuwają 
nawet najbardziej uparte 
tłuszcze, a jednocześnie koją 
skórę głowy. Do szamponu do-
daliśmy też lawendowy olejek 
eteryczny Forever, byś jeszcze 
bardziej przyciągał/-a uwagę!

 521                                107,76 ZŁ 

296 ML | 10236-.081

ALOE-JOJOBA  
CONDITIONING RINSE
Recepturę tej odżywki 
opracowaliśmy tak, by 
działała synergicznie  
z Aloe-Jojoba Shampoo. 
Jest ona wzbogacona takimi 
składnikami jak witamina B 
kompleks, olejek z orzeszków 
makadamia oraz lawendowy 
olejek eteryczny Forever,  
które dodadzą włosom blasku 
i ułatwią ich rozczesywanie. 
Ma ona neutralne pH  
i pomaga chronić włosy przed 
rozdwajaniem końcówek.

 522                                     99,76 ZŁ 

296 ML | 9477-.075

ALOE HAND SOAP
Mydło w płynie do rąk  
Aloe Hand Soap zapewnia 
kojące uczucie. Opracowane 
na bazie czystego, 100% 
stabilizowanego miąższu  
aloe vera jest wolne od 
parabenów i zawiera naturalne 
substancje czyszczące oraz 
łagodne ekstrakty owocowe, 
by twoja skóra pozostała 
miękka i nawilżona.

 523  81,12 ZŁ  

473 ML | 7710-.061

ALOE EVER-SHIELD
Dezodorant w sztyfcie  
Aloe Ever-Shield nie zawiera 
soli aluminium i zapewnia 
skuteczną, całodniową 
ochronę przed nieprzyjemnym 
zapachem potu. Dzięki wysokiej 
zawartości aloesu może być 
stosowany bezpośrednio po 
goleniu lub depilacji.

 067                                     38,59 ZŁ 

92,1 G | 3667-.029

CODZIENNA  
PIELĘGNACJA

36



ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP
Awokado to bogate źródło wielu dobroczynnych składników, w tym witamin A, C i E. 
Wysoka zawartość tłuszczu tworzy gęstą bazę mydła, nadając suchej skórze poczucie 
gładkości po myciu. Natomiast czysty aloes koi, odżywia i nawilża skórę. Mydło to jest 
wystarczająco delikatne, by używać go zarówno do pielęgnacji całego ciała, jak i twarzy, 
a świeży, cytrusowy aromat doda ci rano energii.

 284    25,29 ZŁ 

142 G | 2399-.019

Niezastąpion
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FOREVER BRIGHT TOOTHGEL
Pasta stworzona do użytku przez całą rodzinę. Łagodna receptura łączy 
w swoim składzie aloe vera, propolis pszczeli, miętę pieprzową i zieloną. 
Propolis to substancja wykorzystywana przez pszczoły do ochrony ula,  
a naturalny miętowy aromat zapewnia poczucie świeżości i czystości. 
Forever Bright nie zawiera fluoru i jest odpowiednia dla wegetarian.

 028                                                                                                                        41,25 ZŁ 

130 G | 3919-.031

świeżość
Naturalna

CODZIENNA  
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ALOE FIRST
Warto, aby Aloe First znalazł się  
w każdej łazience! Dzięki unikalnej 
recepturze kojącej skórę, produkt ten 
znakomicie sprawdza się jako pierwszy 
etap kojenia drobnych podrażnień. 
Podstawę receptury Aloe First stanowi 
stabilizowany miąższ aloe vera, do 
którego dodaliśmy propolis pszczeli, 
alantoinę oraz jedenaście wyciągów 
roślinnych.

 040                  105,12 ZŁ 

473 ML | 9985-.079

FOREVER INSTANT HAND 
CLEANSER
Forever Instant Hand Cleanser pozwala 
ci zadbać o higienę dłoni, by w pełni 
cieszyć się dniem. Ten żel do rąk  
z aloesem i 70% alkoholu szybko 
wysycha i nie pozostawia wrażenia 
lepkości. Ma odświeżający, cytrusowy 
aromat i został stworzony, by chronić 
całą twoją rodzinę, niezależnie od tego, 
dokąd zaprowadzi Was przygoda!

 003                       70,51 ZŁ 

250 ML |  6699-.053

FOREVER ALOE MPD 
2X ULTRA
Płyn detergentowy do uniwersalnego 
zastosowania w gospodarstwie 
domowym – można w nim prać, zmywać 
naczynia oraz używać go codziennie do 
tysiąca domowych czynności. Dzięki 
wysokiej koncentracji, często wystarczy 
użyć zaledwie kilku rozcieńczonych  
w wodzie kropli. Nie zawiera fosforu i jest 
biodegradowalny.

 307                     129,06 ZŁ 

946 ML | 12259-.097

25TH EDITION PERFUME  
SPRAY FOR WOMEN

25TH Edition for Women to świeży bukiet 
zapachów. Słodkie, a przy tym lekkie 
perfumy to wyjątkowa mieszanka płatków 
róż, jaśminu, białej lilii, magnolii i wielu 
innych ekstraktów roślinnych. Doskonałe 
do codziennego użytku lub na wyjątkowe 
okazje.

 208                                                          264,12 ZŁ 

50 ML | 23380-.185

25TH EDITION COLOGNE  
SPRAY FOR MEN

25TH Edition for Men to świeża, 
długotrwała kompozycja, która łączy nuty 
ziołowe oraz drzewne z mchu dębowego 
i sandałowca. Harmonijne połączenie 
piżma i nut owocowych dopełnia 
urzekający, odświeżający zapach. Ta 
zmysłowa, a przy tym subtelna woda 
kolońska doda ci pewności niezależnie 
od tego, czy masz na sobie garnitur czy 
dżinsy.

 209                                                           246,12 ZŁ 

50 ML | 23380-.185

świeżość
Naturalna

ULUBIONY 
FOREVER

ULUBIONY 
FOREVER
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FOREVER ESSENTIAL OILS LEMON
Cytryny Forever są ręcznie zbierane i starannie pielęgnowane, aż do 
osiągnięcia idealnej dojrzałości. Wtedy stają się bardziej soczyste  
i można z nich uzyskać najwyższej jakości olejek eteryczny.  
Forever Living sięga po najczystszy naturalny olejek cytrynowy  
dla dodania wigoru i energii.

 507  58,55 ZŁ 

15 ML | 5562-.044

FOREVER ESSENTIAL OILS PEPPERMINT
Miętowy olejek eteryczny Forever jest pozyskiwany z roślin, które 
od pokoleń uprawiane są w tym samym gospodarstwie. Mają one 
naturalnie wysoką zawartość mentolu – głównego składnika mięty. 
Zapewnia on chłodzący efekt, z którego mięta znana jest już od 
czasów starożytnych Greków.

 508  82,46 ZŁ 

15 ML | 7834-.062

najlepsze

naturze
To, co w

OLEJKI ETERYCZNE
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FOREVER ESSENTIAL OILS DEFENSE 
Forever Essentail Oils Defence – olejki eteryczne dla ochrony – 
zostały wytworzone ze starannie dobranych czystych olejków 
roślinnych zebranych z najlepszych źródeł w różnych miejscach 
świata, takich jak Indie, Nepal, Somalia, Stany Zjednoczone, 
Madagaskar i Węgry. Jest to kompozycja złożona z goździków, 
pomarańczy, cynamonu, rozmarynu, kadzidła, eukaliptusa i jagód 
jałowca, by wspierać siłę i witalność.

 510                                                                                                       106,41 ZŁ  

10 ML | 10108-.080

FOREVER ESSENTIAL OILS LAVENDER
Uprawiany i pozyskiwany w Bułgarii, gdzie jest idealny klimat  
i gleba, lawendowy olejek eteryczny Forever cechuje się wysokim 
poziomem octanu linalilu, któremu lawenda zawdzięcza swój 
owocowy, słodki aromat. Używaj dla ukojenia, równowagi  
i relaksu.

 506                                                                                                      110,45 ZŁ 

15 ML | 10493-.083

Węch wiąże się z każdą częścią naszego 
jestestwa. Jest łączony z pamięcią, 
poczuciem odprężenia i przypływem energii. 
Olejki eteryczne mogą ci pomóc odkryć 
pozytywny wpływ aromaterapii na ciało  
i umysł. 

Czy wiesz, że?

naturze
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ZESTAW PRODUKTÓW  
START YOUR JOURNEY 
Wyrusz w podróż Forever z tym 
niesamowitym zestawem produktów  
– i otrzymaj obszerny pakiet materiałów 
marketingowych gratis.

Bieżący skład zestawu znajdziesz na 

foreverliving.com.

 634A (z #475)                                      2,000 CC   

 634B (z #476)                                       2,000 CC  

ZAWIERA
WIELE TWOICH
ULUBIONYCH
PRODUKTÓW

Możliwości

Forever
ZESTAWY
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A TOUCH OF FOREVER 
ZESTAW PRODUKTÓW

Świetny sposób na poznanie produktów Forever Living. W tym 
zestawie znajdziesz najpopularniejsze produkty Forever – niektórych 
więcej niż jedną sztukę, byś od razu mógł/mogła podzielić się ofertą 
Forever z innymi.

Bieżący skład zestawu znajdziesz na foreverliving.com.

 9005                                                                                                 2,00 CC  

MOŻLIWOŚCI, KTÓRE 
DOPASUJESZ DO SWOICH 
CELÓW I STYLU ŻYCIA 
Lubisz używać produktów Forever? 
Przekuj swoje zadowolenie w możliwości biznesowe,  
dzieląc się swoimi ulubionymi produktami z innymi.
Niezależnie od tego, czy chcesz nieco wesprzeć domowy budżet, 
uczestniczyć w świetnych programach promocyjnych czy brać udział 
w eventach na całym świecie, zestawy startowe to doskonały wstęp 
do budowania biznesu Forever. Dołącz do tysięcy Przedsiębiorców 
Forever na całym świecie, którzy na własnych warunkach budują coś 
wyjątkowego.

A TOUCH OF FOREVER 
MINI ZESTAW PRODUKTÓW

Starannie dobrany zestaw bestsellerów Forever – dla ciebie i dla 
tych, z którymi zapragniesz się nimi podzielić.

Bieżący skład zestawu znajdziesz na foreverliving.com.

 9007                                                                                                 1,00 CC  

RÓŻNORODNE
PRODKTY DLA
ZWIĘKSZENIA
TWOJEJ WIEDZY
I SPRZEDAŻY

Forever
WYRUSZ W PODRÓŻ 

FOREVER TUTAJ:
JoinNow.ForeverLiving.com
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Trademarks ® Reg. US. Pat. & TM Office 
©2020 Aloe Vera of America, Inc. All rights reserved.

#391L | 2020.10 

Gwarancja najwyższej 
jakości.
Jesteśmy największym na świecie plantantorem i wytwórcą 
aloe vera i produktów aloesowych. Nasze produkty aloesowe 
jako pierwsze na świecie otrzymały Pieczęć Aprobaty 
Międzynarodowej Rady Naukowej ds. Aloesu, przyznawaną za 
jakość i zawartość. Wiele z naszych produktów posiada również 
znak koszerności i halal. Produkty Forever Living Products nie są 
testowane na zwierzętach.

foreverliving.com

®


